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Mardin İftar Menüsü

 SEMBÜSEK

Malzemeler:

• 1 su bardağı ılık su

• 1 çay kaşığı tuz

• 2.5 su bardağı un

İç harcı için:

• 250 gr kıyma

• 2 soğan

• 1 demet maydanoz

• 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tuz

• GAZİ Tereyağı

Hazırlanışı:

Kıymayı ve soğanı bir tavada kavurun. Karabiber, pul biber 
ve kıyılmış maydanoz ekleyerek ocaktan alın. Hamuru için 

gerekli olan malzemeleri derin bir yoğurma kabında yumuşak 
bir hamur elde edene kadar yoğurun. 30 dakika dinlenmeye 
bırakın. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar 
koparıp oklava ile açın. Açtığınız hamurları ortadan ikiye kesin 
ve her parçanın yarısına kıyma ekleyin. Boş kalan parçayı 
kıymalı kısmın üstüne kapatın ve kenarlarını parmağınızla 
bastırın. Çok az yağda yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Üzerine 
GAZİ tereyağı sürüp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun…

BAŞLANGIÇ
Sembüsek 

ANA YEMEK
Soğan kebabı 

TATLI
Kaymaklı Züngül Tatlısı
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 SOĞAN KEBABI

Malzemeler:

• 400 gram yağlı kıyma

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 kg. küçük boy soğan

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı pul biber

• 2 yemek kaşığı nar ekşisi

• 1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kaba alarak güzelce 
yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. 

Köfteler dinlenirken soğanları tamamen ayırmadan ortadan 
ikiye kesin. Soğanların arasına köfte yerleştirerek pişirme kabına 
dizin. Salça ve suyu karıştırarak köftelerin üzerine gezdirin. Ön-
ceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Daha sonra 
üzerine nar ekşisini gezdirerek 10 dakika daha pişirin ve afiyetle 
tüketin.

29. Gün
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 KAYMAKLI ZÜNGÜL TATLISI

Malzemeler:

• 3 tane yumurta

• 1 çay bardağı GAZİ Süzme Yoğurt

• Yeteri kadar un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 fincan çekilmiş ceviz

• 1 portakal veya limon kabuğu rendesi

• 1 paket vanilya

• 1 çay bardağı ılık su

• 2 su bardağı zeytin yağı

Şerbeti İçin:

• 2 su bardağı şeker

• 1 su bardağı su

• 1-2 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Kapaklı bir kabın içine yumurta ve yoğurdu çırpın. Kabartma 
tozu ve unu da ilave edip çırpmaya devam edin. Vanilya ve 

limon kabuğu rendesini de ekleyip üzerine yavaş yavaş ılık su 
dökerek karıştırın. Kıvamı gayet koyu olması gerekiyor. Kapağını 
kapatıp 1 saat sıcak ortamda bekletin. Diğer tarafta tencerede 2 
bardak şeker ve 1 bardak suyu 3-5 dakika kaynatıp limon suyu 
ekleyin. Altını kapatın ve soğumaya bırakın. Zeytin yağında ha-
murdan birer yemek kaşığı alıp kızgın yağa atın. Kızaran topları 
alıp derin bir kaba koyun. Kızartma işi bittikten sonra şerbetini 
döküp servis tabağına alarak üzerine ceviz içi serpebilirsiniz. 
Afiyet olsun…

29. Gün


